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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo 

(2013/2091(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o plano de ação em cinco pontos1 apresentado pela Comissão em 

março de 2013 na sequência da fraude associada à comercialização de carne de cavalo, 

– Tendo em conta a proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais e outras 

atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de alimentos 

para consumo humano e animal e das regras sobre saúde e bem-estar animal, 

fitossanidade, material de reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos 

(COM(2013)0265), 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

Consumidores e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

(A7-0000/2013), 

A. Considerando que, enquanto princípio geral da legislação da UE no domínio alimentar, é 

proibida a comercialização de géneros alimentícios não seguros ou com rótulos incorretos 

ou enganosos; 

B. Considerando que o quadro regulamentar da UE em vigor no domínio da segurança 

alimentar e da cadeia alimentar tem garantido o mais elevado nível de segurança alimentar 

para os consumidores da UE até à data; 

C. Considerando que, ao mesmo tempo, os recentes casos de fraude no setor alimentar 

abalaram a confiança dos consumidores na cadeia alimentar, produzindo um impacto 

negativo no setor agroalimentar, já que os casos individuais prejudicam a imagem geral 

deste setor essencial da economia da UE; que é extremamente importante reconquistar a 

confiança dos consumidores;  

D. Considerando que a legislação da UE no domínio alimentar é muito pormenorizada no que 

se refere à segurança alimentar, prevendo controlos e testes para a deteção de resíduos e 

outros tipos de contaminação de géneros alimentícios e alimentos para consumo animal, 

mas que não existe um quadro específico relativo à fraude no setor alimentar, para além 

da disposição geral de que não é permitido induzir em erro o consumidor; 

E. Considerando que não existem estatísticas quanto à ocorrência de fraudes no setor 

alimentar na UE e que a Comissão só recentemente identificou esta situação como um 

novo domínio de intervenção; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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F. Considerando que entre os recentes casos de fraude no setor alimentar se incluem a 

comercialização de farinha comum como farinha biológica, de ovos de gaiolas em bateria 

como ovos biológicos, de sal de degelo como sal de cozinha e de carne de cavalo como 

carne de vaca, bem como a utilização de álcool contaminado com metanol em bebidas 

espirituosas; 

G. Considerando que a cadeia de abastecimento do setor alimentar é frequentemente extensa 

e complexa, incluindo vários operadores de empresas do setor alimentar e outros agentes; 

H. Considerando que os comerciantes e os intermediários da cadeia alimentar nem sempre 

estão registados e certificados enquanto operadores de empresas do setor alimentar; que, 

muitas vezes, a Comissão e os Estados-Membros não têm a certeza do número de 

comerciantes não registados que se encontram ativos;  

I. Considerando que os Estados-Membros são responsáveis pela execução e aplicação da 

legislação da UE no domínio alimentar e que, como tal, a sua aplicação e controlo estão, 

na maior parte dos casos, limitados à escala nacional, o que resulta numa visão 

transfronteiras limitada, ou mesmo inexistente, em toda a UE; 

J. Considerando que as autoridades competentes de alguns Estados-Membros dispõem de 

unidades de polícia especializadas para combater a fraude no setor alimentar; que, nalguns 

Estados-Membros, os controlos são parcialmente delegados em organismos de controlo 

privados; que, noutros Estados-Membros, os controlos são realizados integralmente pelas 

autoridades competentes;  

K. Considerando que o Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos 

para Animais constitui um instrumento útil para o rápido intercâmbio de informações 

entre os Estados-Membros e a Comissão (por exemplo, no recente caso de fraude na 

comercialização de carne de cavalo); 

L. Considerando que o Serviço Alimentar e Veterinário (SAV) da Comissão é responsável 

pelo controlo do cumprimento dos requisitos de segurança alimentar e qualidade da UE, 

que as suas auditorias são normalmente realizadas com aviso prévio e preparadas em 

colaboração com as autoridades competentes; que o número de auditorias por ano é 

limitado em função da capacidade restrita do SAV; que este organismo indicou não dispor 

atualmente do equipamento ou da formação adequados para se dedicar à fraude no setor 

alimentar;  

M. Considerando que a Europol observou um aumento do número de casos de fraude no setor 

alimentar e prevê que esta tendência se mantenha, a par de um envolvimento cada vez 

maior de organizações criminosas em fraudes alimentares;  

N. Considerando que o sistema de informações da Europol pode ser utilizado pelos 

Estados-Membros para partilharem informações relativas a investigações transfronteiras; 

que a Europol apenas pode prestar assistência aos Estados-Membros, através das suas 

competências especializadas, instrumentos de análise e bases de dados, a pedido dos 

mesmos; que, no caso da fraude associada à comercialização de carne de cavalo, os 

Estados-Membros se mostraram, inicialmente, relutantes em colaborar com a Europol; 
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Fraude no setor alimentar: âmbito de aplicação e definição 

1. Reconhece que o combate à fraude no setor alimentar é uma questão relativamente nova 

na agenda europeia e que, até à data, nunca constituiu uma prioridade essencial em termos 

de elaboração de legislação e respetiva aplicação a nível nacional ou da UE; 

2. Sublinha a necessidade de obter um conhecimento aprofundado acerca da dimensão, da 

incidência e dos dados relativos aos casos de fraude no setor alimentar registados na UE; 

convida a Comissão e os Estados-Membros a recolherem sistematicamente dados sobre os 

casos de fraude e a procederem ao intercâmbio de boas práticas, tendo em vista a 

identificação e o combate à fraude no setor alimentar; 

3. Constata que atualmente a legislação da UE não prevê uma definição de fraude no setor 

alimentar e que os Estados-Membros adotam abordagens diversas; considera que a 

existência de uma definição uniforme é essencial para o desenvolvimento de uma 

abordagem europeia de combate à fraude no setor alimentar; realça a necessidade de 

adotar rapidamente uma definição harmonizada a nível da UE, que inclua elementos 

como: 1) o incumprimento da legislação alimentar e/ou a indução em erro do consumidor, 

2) a intenção e 3) os fins lucrativos; 

4. Constata que os recentes casos de fraude no setor alimentar revelaram diferentes tipos de 

fraude no setor alimentar, tais como a substituição de ingredientes essenciais através de 

alternativas mais económicas, a rotulagem incorreta das espécies animais usadas em 

produtos à base de carne, a rotulagem incorreta do peso, a venda de géneros alimentícios 

comuns como biológicos, a utilização indevida de logótipos de origem ou de qualidade em 

termos de bem-estar animal, a rotulagem de peixe de aquicultura como peixe capturado 

em ambiente selvagem, a contrafação e a comercialização de produtos alimentares depois 

de expirado o prazo de validade;  

5. Realça que entre os géneros alimentícios que são frequentemente objeto de atividades 

fraudulentas se incluem o azeite, o peixe, os produtos biológicos, os cereais, o mel, o café, 

o chá, as especiarias, os vinhos, certos sumos de fruta e o leite; 

6. Manifesta apreensão face aos indícios de que o número de casos está a aumentar e de que 

a fraude no setor alimentar apresenta uma tendência de crescimento, o que evidencia uma 

fragilidade estrutural na cadeia alimentar;  

Fatores coadjuvantes 

7. Constata que a fraude no setor alimentar ocorre, habitualmente, quando a possibilidade de 

lucro é elevada e o risco de deteção da infração reduzido; considera lamentável que a 

prática de fraude no setor alimentar na UE seja lucrativa e que as probabilidades de 

deteção da infração sejam relativamente reduzidas;  

8. Realça a complexidade e a natureza transfronteiras da cadeia alimentar, a par da natureza 

predominantemente nacional dos controlos, das sanções e da aplicação, uma situação que 

se considera contribuir para um maior risco de fraude no setor alimentar; 

9. Chama igualmente a atenção para outros fatores frequentemente indicados como 
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coadjuvantes da fraude no setor alimentar, como a atual crise económica, as medidas de 

austeridade que afetam os organismos de controlo e a pressão exercida pelo setor 

retalhista e outros no sentido da produção de géneros alimentícios com custos cada vez 

menores; 

10. Entende que importa esclarecer o papel dos comerciantes e o quadro legislativo aplicável 

às vendas entre empresas; 

Experiência adquirida e recomendações 

Quadro institucional 

11. Congratula-se com a decisão da Comissão no sentido de constituir uma equipa de combate 

à fraude no setor alimentar e reconhece os esforços da Europol nesta matéria;  

12. Insta a Comissão a alargar o âmbito das auditorias do SAV de modo a abranger a fraude 

no setor alimentar; considera que o SAV deve realizar ações de controlo sem aviso prévio; 

13. Exorta a autoridade orçamental a aumentar a capacidade e os recursos do SAV e da equipa 

de combate à fraude no setor alimentar da Comissão;  

14. Sugere a realização de uma audiência anual do SAV no âmbito da Comissão ENVI, a fim 

de debater as auditorias realizadas e a realizar antes de o SAV aprovar o seu programa de 

trabalho para o ano seguinte; 

15. Constata que, devido a questões jurisdicionais, os Estados-Membros se deparam 

frequentemente com dificuldades a nível da instauração de processos contra operadores de 

empresas do setor alimentar fraudulentos que operam na UE a nível transfronteiras; 

lamenta o facto de os Estados-Membros não cooperarem, de forma sistemática, com a 

Europol em casos transfronteiriços de fraude no setor alimentar, desenvolvendo antes 

trabalhos nível bilateral;  

16. Reconhece a importância dos informadores na deteção de práticas fraudulentas no setor 

alimentar; insta os Estados-Membros a criarem as condições adequadas para que os 

informadores possam denunciar práticas maliciosas, de modo seguro e anónimo; 

Quadro legislativo 

17. Considera que os controlos oficiais devem incidir não só nas questões de segurança 

alimentar, mas também na prevenção da fraude; saúda o facto de a proposta da Comissão 

relativa à revisão dos controlos oficiais incorporar controlos adicionais nos casos em que 

as autoridades competentes tenham razão para suspeitar de comportamento fraudulento 

por parte de um operador;  

18. Observa que alguns Estados-Membros delegam parcialmente os controlos em organismos 

de controlo privados; sublinha que as autoridades competentes dos Estados-Membros 

devem exercer sempre a supervisão dos sistemas de controlo e verificar, certificar e 

examinar todos os sistemas de controlo privados, a fim de assegurar o respetivo 

cumprimento das normas nacionais e internacionais; 



 

PR\1005774PT.doc 7/11 PE519.759v02-00 

 PT 

19. Reconhece a importância de uma rotulagem entre empresas clara e transparente e exorta a 

Comissão a rever a legislação alimentar da UE neste domínio sempre que necessário, a 

fim de reduzir o risco de fraude no setor alimentar; 

20. É de opinião que todos os operadores comerciais que transformam, comercializam ou 

armazenam matérias-primas, ingredientes ou produtos alimentares na cadeia alimentar 

para consumo humano, nomeadamente os comerciantes e os proprietários de entrepostos 

frigoríficos, devem estar registados como operadores de empresas do setor alimentar e 

estar sujeitos a controlos;  

21. Insta a Comissão a intensificar os seus esforços, em colaboração com as partes 

interessadas e os Estados-Membros, no sentido de explorar o âmbito e a necessidade de 

introdução de sistemas eletrónicos de certificação na cadeia alimentar, o que poderá 

diminuir a probabilidade de fraude com base em certificados em papel; 

22. Relembra que o Parlamento já antes instou a Comissão a realizar avaliações de impacto 

sobre a rotulagem de origem da carne fresca e dos produtos à base de carne; apela à 

Comissão para que apresente rapidamente as suas avaliações de impacto e um relatório 

sobre esta matéria; realça que a rotulagem de origem não constitui um instrumento de 

combate à fraude no setor alimentar, ainda que possa indiretamente resultar em mais 

informação e maior transparência a nível da cadeia de abastecimento; 

Responsabilidade social das empresas 

23. Considera importante que o setor alimentar elabore, de forma proativa, programas de 

combate às fraudes a nível do setor privado, tais como verificações da integridade dos 

produtos, e acolhe com agrado as iniciativas em curso, como a Iniciativa Global de 

Segurança Alimentar; 

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a equacionarem a imposição de uma obrigação 

jurídica aos operadores de empresas do setor alimentar no sentido de que estes informem 

as autoridades competentes sobre a incidência de casos de fraude no setor alimentar; 

25. Entende que recai sobre o setor retalhista a responsabilidade especial de garantir a 

integridade dos produtos alimentares e de exigir aos seus fornecedores uma cadeia de 

abastecimento segura e fiável; lamenta a pressão que o setor retalhista e outros operadores 

de empresas do setor alimentar exercem sobre os produtores primários no sentido de uma 

produção com custos cada vez menores; 

Aplicação e controlos 

26. É de opinião que é necessária uma mudança de atitude por parte das autoridades 

competentes, de uma abordagem administrativa e veterinária para uma abordagem de 

policiamento, com base na experiência da «brigada móvel» da Administração Veterinária 

e Alimentar dinamarquesa e das unidades italianas «Arma dei Carabinieri» e «Guardia di 

Finanza»; 

27. Sublinha que a fase de aplicação deve ter por base os riscos e incluir a elaboração de 

perfis de risco e de avaliações de vulnerabilidade para cada cadeia de abastecimento e 
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produto alimentar, tirando partido de estudos académicos em curso que conjuguem o 

conhecimento nos domínios de autenticidade dos géneros alimentícios e criminologia, 

incluindo a investigação realizada pela Universidade Livre de Amesterdão (VU 

University) e pela Universidade de Wageningen (Países Baixos); 

28. Recomenda que o SAV e as autoridades nacionais incluam nas suas auditorias os 

chamados controlos do fluxo de entrada e de saída no balanço de massas;  

29. Exorta a Comissão a estabelecer, com caráter de urgência, um sistema eletrónico que 

permita o intercâmbio rápido de informações entre os Estados-Membros e a Comissão em 

casos de fraude no setor alimentar;  

Sanções 

30. Saúda a proposta da Comissão no sentido de um reforço das sanções a fim de, pelo menos, 

neutralizar as vantagens económicas obtidas com as infrações, mas considera que esta 

medida não é suficientemente dissuasora; entende que os Estados-Membros devem fixar 

sanções a aplicar por fraudes no setor alimentar que correspondam, no mínimo, ao dobro 

do eventual lucro resultante da atividade fraudulenta; considera necessária, enquanto 

elemento dissuasor adicional, a fixação de sanções mais pesadas para os casos 

fraudulentos que coloquem deliberadamente em risco a saúde pública; propõe, além disso, 

que, em caso de reincidência, o registo do operador de uma empresa do setor alimentar 

seja anulado; 

31. Solicita à Comissão que proceda à recolha de dados dos Estados-Membros e que apresente 

um relatório sobre os diversos regimes praticados nos Estados-Membros, no que se refere 

ao tipo e ao nível de sanções a aplicar por infrações de caráter fraudulento no setor 

alimentar, bem como ao funcionamento dos regimentos de sanções; 

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 



 

PR\1005774PT.doc 9/11 PE519.759v02-00 

 PT 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A segurança alimentar e os interesses dos consumidores sempre estiveram no centro dos 

trabalhos da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e do 

Parlamento Europeu em geral. Acresce que a questão da fraude no setor alimentar – tema 

distinto, ainda que conexo – tem atraído cada vez mais a atenção nos últimos anos em virtude 

dos casos de rotulagem fraudulenta dos géneros alimentícios e de outras fraudes neste setor 

que têm afetado a cadeia alimentar da UE. Exemplos como o sal de degelo utilizado nos 

géneros alimentícios, a comercialização de ovos tradicionais como se fossem biológicos e, 

mais recentemente, o escândalo da carne de cavalo parecem indicar a existência de um 

problema persistente ou estrutural. Estes casos de fraude no setor alimentar já afetaram, de 

forma negativa, a confiança dos consumidores na cadeia alimentar, dando origem a um grande 

paradoxo: os géneros alimentícios nunca foram tão seguros, porém a confiança dos 

consumidores é baixa. A probabilidade de um cidadão europeu morrer de gripe é 260 vezes 

maior do que a probabilidade de morrer devido a géneros alimentícios não seguros, no 

entanto, um terço dos consumidores não confia nas informações constantes dos rótulos dos 

alimentos. 

Assim, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar decidiu 

apresentar um relatório de iniciativa sobre a questão da fraude no setor alimentar e, mais 

concretamente, sobre a sua definição e âmbito de aplicação, os fatores que contribuem para a 

sua ocorrência e as soluções possíveis. 

 

Âmbito de aplicação e definição 

 

Contrariamente ao que acontece nos EUA, a UE não tem qualquer definição geralmente 

reconhecida de fraude no setor alimentar, sendo que o atual quadro legislativo da UE incide 

maioritariamente na segurança alimentar. A única orientação geral consta do Regulamento 

(CE) n.º 178/2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, nos 

termos do qual a rotulagem, a publicidade, a apresentação e a embalagem «não devem induzir 

em erro o consumidor», ainda que, em termos práticos, a aplicação desta disposição varie de 

forma significativa entre os Estados-Membros e o número de controlos neste domínio seja 

extremamente limitado. Como tal, os casos de fraude no setor alimentar permanecem, em 

grande parte, por detetar, nomeadamente quando não existem quaisquer implicações a nível 

da saúde pública ou da segurança alimentar. É, pois, difícil determinar o âmbito atual da 

fraude no setor alimentar na UE, ainda que a maioria dos agentes que contribuem para este 

relatório indiquem que parece estar em ascensão. 

De acordo com Spink e Moyer1, a «fraude no setor alimentar» é um termo coletivo que se 

utiliza para designar a substituição, adição, manipulação ou deturpação intencionais dos 

géneros alimentícios, dos ingredientes alimentares ou da respetiva embalagem; ou declarações 

falsas ou enganadoras feitas sobre um produto para fins lucrativos. Com base nesta definição, 

as principais características da fraude no setor alimentar são: 1) o incumprimento da 

legislação alimentar e/ou a indução em erro do consumidor, 2) a intencionalidade do ato e 3) 

os fins lucrativos. 

Entre os diferentes tipos de fraude no setor alimentar contam-se a adulteração, a substituição, 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J, e Moyer, DC In: Journal of Food Science, 2011, 

Volume 75 (Número 9), p. 57-63.). 
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a manipulação e a falsificação. Os produtos que se encontram mais em risco são o peixe, o 

azeite e os géneros alimentícios biológicos. 

 

Os 10 produtos em maior risco de fraude alimentar 

1 Azeite 

2 Peixe 

3 Géneros alimentícios biológicos 

4 Leite  

5 Cereais 

6 Mel e xarope de ácer 

7 Café e chá 

8 Especiarias (como o açafrão e o piripíri em pó) 

9 Vinhos  

10 Certos sumos de fruta 

Quadro 1. Com base em Spink e outros1, bem como em informações do setor retalhista e de 

organizações do setor.  

 

Fatores coadjuvantes 

 

O risco de fraude é tanto maior quando o risco de deteção da infração é reduzido e a 

possibilidade de lucro é elevada. A complexidade e a natureza transfronteiras da cadeia 

alimentar, a par da ênfase predominante na segurança alimentar e da natureza nacional dos 

controlos e da aplicação são geralmente citadas como fatores coadjuvantes do risco reduzido 

de deteção efetiva de fraude no setor alimentar. O lucro obtido com a fraude é ainda maior 

devido ao regime de sanções frequentemente ineficaz: sanções relativamente brandas e 

divergências significativas entre os Estados-Membros. Outros fatores que contribuem para a 

fraude no setor alimentar incluem a atual crise económica, as medidas de austeridade que 

afetam os organismos de controlo e a pressão exercida pelo setor retalhista e outros no sentido 

da produção de géneros alimentícios com custos cada vez menores. Importa igualmente 

analisar o papel dos comerciantes e o quadro legislativo aplicável às vendas entre empresas. 

Por último, os dados que comprovam que as organizações criminosas estão cada vez mais a 

envolver-se na fraude no setor alimentar são ainda mais inquietantes. 

 

Experiência adquirida  

 

Apesar de a saúde pública e a segurança alimentar continuarem a ser alvo da máxima 

prioridade, sugere-se que a Comissão e os Estados-Membros alarguem o seu âmbito, as suas 

políticas e os seus controlos dedicados exclusivamente à saúde e à segurança, de modo a 

incluir igualmente a fraude no setor alimentar.  

Em primeiro lugar, há que definir em que consiste a fraude no setor alimentar: uma definição 

clara e harmonizada é essencial enquanto base de uma abordagem eficaz a nível nacional e da 

UE. Em segundo lugar, importa reforçar o papel do SAV e dos seus recursos na deteção de 

casos relacionados com fraude no setor alimentar. Os Estados-Membros devem cooperar mais 

com a Europol nas investigações transfronteiras. Em terceiro lugar, os controlos oficiais 

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 / Moore, J, Spink, J, e Lipkus, M. In: Journal of Food Science, 2012, Volume 77 

(Número 4) p. R118-R126. 
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devem igualmente ter como objetivo o combate à fraude no setor alimentar e as autoridades 

competentes devem sempre certificar e examinar os organismos de controlo privados que 

assumem determinadas funções em controlos oficiais. Importa igualmente rever as normas em 

matéria de rotulagem dos intermediários e comerciantes. Em quarto lugar, o próprio setor 

alimentar desempenha um papel fundamental. Importa incentivar as iniciativas privadas 

referentes à elaboração de programas antifraude. Além disso, a imposição de uma obrigação 

jurídica aos operadores de empresas do setor alimentar no sentido de informarem as 

autoridades competentes sobre qualquer comportamento fraudulento registado no setor 

poderia contribuir para a deteção de mais casos de fraude numa fase inicial e limitar os 

perigos inerentes para a saúde pública. Em quinto lugar, os organismos de execução devem 

passar de uma abordagem administrativa e veterinária para uma abordagem de policiamento, 

que se revelou bem-sucedida em diversos Estados-Membros, tendo por base a elaboração de 

perfis de risco. 

Por último, o valor das sanções deve aumentar para, pelo menos, o dobro dos eventuais lucros 

resultantes da fraude no setor alimentar e, em caso de reincidência, os registos dos operadores 

de empresas do setor alimentar devem ser anulados.  

 

 


